
 

!دیوش دحتم ناھج یایراتلورپ  

 یجوم ،ناھفصا تاضارتعا
 یرادھیامرس دض جاوما زا
 
 میژر ناراکردنا تسد و نیلوئسم
 ھک دننکیم رارقا ناریا راک تیانج
 ور بآ ریاخذ ظاحل ھب ناھفصا ناتسا

 ٣١ نیب رد ،ینیمز ریز و ینیمز
 ار مجنپ و تسیب ھبتر ،روشک ناتسا
 تسا بآ مک ھقطنم کی ینعی .تساراد
 زا یرایسب ھب تبسن الاب تیعمج اب
 نیمھ یلو .ناریا رگید یاھناتسا
 تاجناخراک نتشاد رد بآ مک ناتسا

 ،دنراد یئالاب بآ فرصم ھک ینیگنس
 .دراد رارق ناریا رد موس ھبتر رد
 و ھکرابم دالوف لیبق زا یتاجناخراک
 یدیلوت تاسسؤم نیا وزج نھآ بوذ
 و ھناخراک اھدص یاراد ھک دنتسھ
 رد .دنشابیم زین رتخد یدیلوت هاگراک
 ٢۵ ناھفصا رھش رد طقف لاح نیع
 دوجو رببآ یدیلوت گرزب ھناخراک
 ناتسا کرھش ۴٣٠ و ھموح رد و دراد
 هدش سیسأت یگرزب یتعنص یاھدحاو
 بآ ھب دیلوت یارب مادک رھ ھک تسا

  .دندنمزاین دایز
 ،ھکرابم دالوف لثم یتاجناخراک
 دنتسھ یصوصخ یماھس یاھتکرش
 دادعت اھنآ یلصا نارادھیامرس ھک
 و نادرم تلود زا یرامش تشگنا

 رب هوالع ھک دناگرزب نارادھیامرس
 نیا زا مدرم ندیپاچ و ماھس شورف

 بیج ھب زین ار دیلوت دوس لک ،قیرط
  .دننزیم
 بآ .تسین ھعجاف داعبا مامت زونھ نیا
ً      الماک ھک تاجناخراک نیا یهدنامسپ

 رتسب رد  ھنالوئسم ریغ و ینف ریغ
 رد ای و قیمع یاھهاچ ،اھھناخدور
 ھتخیر یزرواشک قطانم یاھهرانک
 ،یزرواشک یارب مزال بآ اب ،دوشیم
 اھهداوناخ یفرصم بآ و یندیماشآ بآ
 لباق ریغ تالضعم ثعاب و هدش لخاد
 ھقطنم نامدرم تایح رد یناربج
 یاھیرامیب ماسقا و عاونا .ددرگیم
 و دنکیم دیدھت ار ھمھ ناج ینوفع

 .تسا هدیدرگ رفن نارازھ گرم ثعاب
 یوپد تروص ھب رگید یاھهدنام سپ
 ای و اھکرھش ،اھهدکھد رانک رد زاب

 رابنا ناھفصا لثم یگرزب یاھرھش
 زا ھک یمومس نامز تشذگ اب .دوشیم
 ھب دوشیم دیلوت اھهدنام سپ نیا

 یاضف داب اب زیر تارذ تروص
 نیا زا و دناشوپیم ار ناتسا یاھرھش
 و تسوپ ناطرس ،ھیر ناطرس قیرط
 .ددرگیم ثعاب ار یزغم و یبلق ھتکس
 طقف تاجناخراک نیا ثادحا ،ھجیتن رد
 ھکلب دنکیمن داجیا یبآ مک نارحب
 یتسیز طیحم کانرطخ رایسب نارحب
 طقف رگید ھک دروآیم دوجو ھب زین
 نازرواشک و یزرواشک ھب طوبرم
 یاھناتسا نامدرم ھمھ ھکلب ،دوشیمن
 ار ھقطنم لک و لاحمراچ و ناھفصا
 تیعمج رفن نویلیم ۶�۵ زا شیب ھک
 .دنکیم دیدھت دراد
 ناتسا زکرم ھک درک رھش مدرم
 ھب شیپ لاس هد دودح تسا لاحمراچ
 ناشرھش رانک رد یتاجناخراک ثادحا
 هدولآ رد نالوئسم ھب و دندرک ضارتعا

 نیا مومس اب اوھ و بآ ندش
 خیرات نآ زا .دنداد رادشھ تاجناخراک
 رد زین یرایسب تاجناخراک نونک ات
 و یگدنز و هدش ثادحا ناتسا ود نیا
 یدج رطخ اب ار نامدرم تسیز طیحم
 ور ھب ور یبآ مک زا یشان یگنشت و
 نارود رد داژن یدمحا .تسا ھتخاس
 ھب ھک یرفس رد شایروھمج تسایر
 :دیوگیم ناراد ھیامرس ھب دنکیم دزی

 بآ نم ،دینک ثادحا ار تعنص امش«
 ».منکیم نیمأت ار نآ
 و یندیماشآ بآ یدزد خیرات نآ زا
 ود نامدرم و نازرواشک تکالف
 نیا دوس ربا بسک تمدخ رد ،ناتسا

 هدش نادنچ هد تفص ولاز نارادھیامرس
 .تسا
 ،ینامناخ یب تمیق ھب دوس ربا نیا
 ماسقا و عاونا عویش و یطحق ،یگنشت
 زا نویلیم ۶ زا شیب یارب اھیرامیب
 ،لاحمراچ و ناھفصا ناتسا ود مدرم
  .دوشیم مامت

 طیارش و راشف لمحت رد ناسنا تیفرظ
 یب ،دراد یدح روآ گرم و دعاسم ان
 ،ھعمج زور  رد هرخالاب .تسین زرم

 دور هدنیاز« راعش اب ١۴٠٠ نابآ ٢٨
 ناھفصا ناتسا نازرواشک »؟وک نم
 یرادا لح تھج رایسب ششوک زا سپ
 دوبھب رد تیقفوم مدع و ناشلئاسم
 .دندمآ دور هدنیاز رتسب ھب ،ناش طیارش
 یارب ھنشت مدرم بآ یاجب زور نآ رد
 .دندمآ تکرح ھب رتسب نیا رد بآ

 زیمآ تملاسم اھنآ یضارتعا تکرح
 یور رد ور یماظن یاھورین .دوب
 راتفر اب و دنتفرگ رارق ناگدننک رھاظت
 شورخ ھب ار مدرم ناشزیمآ کیرحت
 یاھیریگرد ھظحل نیا زا .دنتشاد او
 نامدرم  .دش زاغآ یندب سپس و یظفل

 لاحمراچ و ناھفصا ناشکتمحز
 زا و دندمآ نادیم ھب زین یرایتخب
 .دندرک ینابیتشپ نازرواشک
 یهراچ هار شیپ اھلاس زا مدرم
 اھنآ .دناھتخومآ ار بئاصم و اھنارحب
 ناشدرد متسیس نیا رد ھک دننادیم
 یلع ھیلع راعش اب اذل .دوشیمن نامرد
 یمالسا یروھمج میژر لک ،یاھنماخ
 :دندیبلط شلاچ ھب ار
 نیا رب گرم .،تیانج لاس ھمھ نیا -

 تیالو
 فرشیب ،فرشیب ،فرشیب -
 ناریا یادف مناج ،نانبل ھن هزغ ھن -
 تشپ زا یاھتخورف دوخ یتقو و
 یلع یارب تساوخ مدرم زا نوفرکیم
 ار یاھنماخ مدرم ، دننک اعد یاھنماخ
 تروص ھب ار دوخ ترفن و دندرک وھ
 .دندیشاپ شا حلسم یاھورین و میژر
 
 .دندرک ھلمح مدرم ھب حلسم یاھورین

 اج رب ھتشک ٣ .دندش ریگتسد رفن ١٢٠
 یھار زین یمخز یادعت و دنام
 یقلت یتینما ً     ادعب ھک دندش اھناتسرامیب
 و ریگتسد ناتسرامیب رد و هدیدرگ
 .دندیدرگ نادنز ھناور
 دوس تمدخ رد یماظتنا یاھورین
 تفص ولاز یرامش تشگنا یدادعت
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 ناسنا رازھ اھهد یور ھب راد ھیامرس
 .دندرک کیلش ،قحم و ضرتعم
 دوجو لضعم نیا لح تھج یھار ایآ
 ؟درادن
 نیمھ رد دودحم اما .دراد دوجو .یرآ
 .یرادھیامرس ماظن
 طوبرم سونایقا ھب بونج زا ناریا
 و ناھفصا تاجناخراک رگا .تسا

 بونج لحاوس زا یکی رد لاحمراچ
 بآ ھیفوصت اب ،دوش ثادحا  ناریا

 زاین مامت ،نیریش بآ بسک و روش
 نیمأت روش و نیریش بآ ھب تاجناخراک
 زین مادقا نیا ھک نیا دوجو اب .دوشیم
 دراو ناوارف تامدص تسیز طیحم ھب
 زا رتمک رایسب شاھمدص یلو دروآیم

 تسیز طیحم رب نونکا ھک تسیاھمدص
 دراو هدرب مان ناتسا ود یاھناسنا و
 .ددرگیم
 باختنا ار قیرط نیا نادرم تلود ارچ
 ؟دندرکن
 دوس زا بآ ھیوصت جراخم اریز

 یارب نیا و دھاکیم ھیامرس نابحاص
 یارب .تسین لمحت لباق نراد ھیامرس
 ناسنا نویلیم دنچ ھک تسا رتھب اھنآ

 نامناخیب و ضیرم و ھتشک شکتمحز
 اھنآ ناشدوس ربا ھب ھک نیا ات دندرگ
 .دوش دراو یرگنت
 زا ،دوشیم عورش اج نیا زا نارحب

 زاغآ »تسا دوس فدھ« تسایس
 ھب ار اج ھمھ و زیچ ھمھ و ددرگیم
 .دناشکیم یھابت و داسف
 یارب ھشیمھ یرادھیامرس ھعماج رد
 دوس فدھ اب یراک رھ ،زیچان یتیلقا
 بارخ ھناخ ار یاهدع و ددرگیم زاغآ
 ماظن تاذ زا نیا .دنکیم
 و ناھفصا لئاسم اذل .تسیرادھیامرس
 ماظن لک ھلئسم لاحمراچ
 رد شیپ لاس ود ،تسیرادھیامرس
 رد سپس ،٩٨ هام نابآ رد اھنابایخ
 دعب ،ھپت تفھ رد نامرمھ ،ناتسزوخ
 تاسسؤم و تفن تکرش رد نآ زا
 رد زورما و ،زاگ و یمیشورتپ
 ...رگید یاج رد ادرف و ناھفصا

 تالضعم نیا دناوتیمن یراد ھیامرس
 نیا لماع دوخ اریز دنک لح ار

 دنناوتیمن زین مدرم .تسا تالضعم
 دننک لمحت ار بئاصم و تالضعم نیا
 ناقفخ راچد ار اھنآ ماظن نیا و
 مدرم ریخا لاس ۵ تازرابم .دنکیم
 نیزرابم رد ار تعاجش ماگ ھب ماگ
 نداد زا رگید مدرم .تسا هدرک زیربل
 حالس نیرخآ اذل .دنسرتیمن ھنیزھ
 هدیدرگ رثا یب بوکرس ینعی میژر
 .تسا
 ھس مینک ھجوت اھیریگرد ھنحص ھب رگا
 مینیبیم ھتشذگ ھب تبسن ار یگژیو
 ،دننکیم مجاھت یماظن یاھورین -

 ھلمح سپس و دنوریم بقع مدرم
 بقع ار یماظن یاھورین و دننکیم
 .دنناریم

 ھبرجت زا ناریا یرادھیامرس میژر -
 دز تسد عیسو راتشک ھب ھک نابآ
 اھنت ھن لمع نیا ھک تسا ھتخومآ
 و دنکیمن داجیا سارھ مدرم رد
 ددرگیمن اھشبنج ندناباوخ ثعاب
 و دشاپیم تعاجش اھنآ لد رد ھکلب
 دوخ ھیلع ار اھنآ رتشیب ترفن اب
 رد دیدرگ روبجم اذل .دزیگنایم رب
 ینیشن بقع دنلب یماگ شبنج نیا
 یاجب سارھ اب شانیرومأم و دنک
 مدرم ھب یاھمچاس گنفت اب ،ھلولگ
 دنور نیا رد .دندرکیم کیلش
 تسد زا ار دوخ یئانیب یرایسب
 .دنداد

 یب مجاھت و یگدرتسگ شبنج نیا -
 لکش یاھقطنم رد و دراد یریظن
 نیا ھطلس زاغآ رد ھک تسا ھتفرگ
 دوب نآ مکحم یاھهاگیاپ وزج میژر
 رپ قطانم زا یکی هزورما و
 .تسیبالقنا شزیخ

 نامدرم ریذپان ھفقو و مئاد یاھشبنج
 دوجو و یقرتم و تمحز و راک
 نیب رد یتسینومک تاشیارگ
 رد ار یھاگآ نیا ماگ ھب ماگ ناشکتمحز
 ھب ناریا ھعماج شکتمحز عیسو هدوت
 رتشیپ هراچ هار کی ھک دروآیم دوجو
 ھب یرادھیامرس زا راذگ :درادن دوجو
 تیرشب تاجن هار اھنت نیا .مسیلایسوس
 .تسا ناریا مدرم مرجال و
 .میشوکب و میوش دحتم هار نیا رد

 
 
 
 
 
 
 یدنب بطق و هزرابم تدش
 ھعماج
 و هدید متس ناسنا اھنویلیم تازرابم
 ود رد ١۴٠٠ زیئاپ رد ،هدش رامثتسا
 زا سپ ،روشک بآ مک ناتسا
 نارگراک تارھاظت و تاضارتعا
 جوا .دش زاغآ ،زاگ و یمیشورتپ ،تفن
 تازرابم نیا ریظن مک تعسو و نیون
 ھعماج لک یتاقبط یدنب بطق اھنت ھن
 راکشآ  ام لباقم رد حوضو اب ار
 تارھاظت عونتم لاکشا ھکلب ،هدومن
 رد یزاوژروب هدرخ کیژولوئدیا

 اب زین ار یتسینومک و یرگراک شبنج
 رارق ام لباقم رد ریذپان راکنا یتیفافش
 .تسا هداد
 رد ضرتعم رازھ اھهد ھک یماگنھ
 نیا« دندادیم راعش دور هدنیاز رتسب
 نیا رب گرم ،تیانج لاس ھمھ
 ،یصخش سابل یاھیجیسب ،»تیالو
 رھاظت فوفص رد ھقرفت داجیا تھج
 هاش اضر« دندادیم راعش ،ناگدننک
 .»داش تحور
 رد ھفرم یزاوژروب راعش ،راعش نیا
 ردق رھ .تسا ناریا نویسیزوپا
 هدرتسگ و رتلاکیدار مدرم تازرابم
 ھب یزاوژروب نیا ،دوشیم رت
 و ددرگیم رتکیدزن مکاح یزاوژروب
 رتعیرس ار شزاس و تنایخ هار
 اب زین مکاح یزاوژروب .دیامیپیم
 تازرابم ندش هزیلاکیدار و یگدرتسگ
 و ندنیبوک  مھرد یارب ،ناشکتمحز
 رد یزاوژروب نیا ھب نآ رد باعشنا
 ریز ھب و دربیم هانپ نویسیزوپا

  .درخیم نآ یاھراعش
 نابلط تنطلس اب ھک نیدھاجم عقاو رد
 ھب ،دنراد کرتشم یتاقبط ھشیر کی
 راعش میژر و دندوب هدیزخ یجنک
 .دروآیم نایم ھب ار نابلط تنطلس

 ام اب طابترا
coiran21@gmail.com 

 
 اب ،یشم طخ نیا اب قفاوت تروص رد

 ام ھب یفخم یاھھتسھ یھدنامزاس
 دیدنویپب
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 نارگراک زا یدادعت  شرازگ یانبم رب
 رد هدننک تکرش ناھاوخیدازآ و
 ،ناھفصا مدرم و نازرواشک تارھاظت

 و یرگراک تسینومک بزح
 ندادرس عنام اھتسیکستورت

 رب گرم لیبق زا یلاکیار یاھراعش
 لیلد .دندوب یمالسا یروھمج میژر
 یارب راعش نیا« ھک دوب نیا مھ اھنآ
 شاعقوم .تسا دوز ینونک عقوم
 زا یرایسب رد اھنآ »تسا هدیسرن
 ار راعش نیا یولج دندش قفوم دراوم
 زا علطم مدرم ار دب رما نیا .دنریگب

 .دندرکیم لیدبت بوخ رما ھب ،نایرج
 یدیدش یاھثحب تارھاظت رانک رد
 تسار یاھنامزاس نیا ھیلع
 ھلوزیا ھب ھک دشیم ماجنا تسینوتروپا

 .دیماجنایم ناشندش
 یزاوژروب رب ھیکت اب میژر عقاو رد
 و تیرخت ھب نویسیزوپا رد ھفرم
 یزاوژروب و تسا لوغشم یگدنکارپ
 یزاوژروب رصانع قیرط زا ھفرم
 یگدنکارپ ھب ممصم ،ریقف و ھنایم
 .تسا یتسینومک و پچ شبنج
 نیا رد اھیدنببطق و تاشیارگ نیا
 ناتسا مدرم جورع و شزیخ نیرخآ
 رب ینشور ھب لاحمراچ و ناھفصا

 ات دیدرگ ثعاب و دش رھاظ ھنحص
 یتاقبط هزرابم تخانش رد رگراک ھقبط
 رتهاگآ ماگ کی نآ ی هژیو لاکشا و
 .دوش
 شبنج و رگراک ھقبط شبنج نورد رد
 رد و رتیفخم تاشیارگ نیا یتسینومک
 هدرک هرگ تشم و ساسحا زا یاھلاھ
 شبنج نورد یاھیناماس ھب ان ھیلع
 .دھدیم ناشن ار دوخ
 ،دنمتفارش یرگراک ھطبار نیا رد
ی اسران زا هدزنایصع و راوتسا  یاھُ                    
 ود باوج رد یتسینومک شبنج یاپرید
 میدوب هدرک حرط ام ھک یساسا لاوس
هدرک حرط ار یلی اسم  روخرد ھک               ُ    
 حرط لاوس ود .تسا لیلحت و قمعت

 :دنا نینچ هدش
 یکیژولوئدیا لکشم ای لاکشا نآ -１

 داجیا یولج یرگراک شبنج رد ھک
 ؟تسیچ دریگیم ار بزح

 یولج ھک یکیژولوئدیا لاکشا نآ -２
 و ناشکتمحز و نارگراک تدحو
 دریگیم ار یقرتم ناھاوخیدازآ

 ؟.تسیچ
 زیزع قیفر نیا تارظنِ       عومجم رد
 یقیقد و یلاع رایسب تاکن رگراک
 ھیاپ زا ھتفرگ تأشن ھک دراد دوجو
 رد وا ھلاس اھ هد ھبرجت و یتاقبط
 روشک یرگراک و یتسینومک شبنج
  .تسام
 :دیوکیم قیفر
 لاح رد ھک یژولوئدیا نآ«  -1

 لامک اب تسا مکاح ام رب  رضاح
 یژولوئدیا ھک میوگب دیاب فسأت

 ».تسا یزاوژروب هدرخ
 یرقحم رایسب رایسب کرد ام« -2

 یژولوئدیا زا میراد
 ».یتسیسکرام

ھب  اقیقد هدوت بزح« -3  نتشاد لیلد   ً    
 ھب ... یزاوژروب هدرخ یربھر
 ».دندز تسد راکشا تنایخ

 دحاو یژولوئیا کی یاراد« ام ات -4
 دحاو تالیکشت یاراد ،میوشن
 ھتشاد دحاو ھتساوخ دیاب .میوشیمن
 و میشاب ھتشاد دحاو کیتارپ .میشاب
 ».میسرب تدحو ھب کیتارپ رد

 مود لاؤس ...ھب نم خساپ نیا ربانب -5
 یولج یکیژولوئدیا لاکشا ھچ ھک
 بزح داجیا و نارگراک تدحو
 ؟تسیچ دریگیم ار تسینومک
 هدرخ کیژولوئیا لاکشا
 .تسا یزاوژروب

 یارب یتسرد ھب رگراک قیفر نیا -6
 دیکات ،مھ ھب اھورین ندش کیدزن
 کرتشم کیتارپ رب رایسب
 میژر ھیلع نابایخ رد یتازرابم
 .دراد یمالسا یروھمج سوحنم

 نیا نم«:دیوگیم یتسرد ھب وا -7
 .مدناوخ اھراب و اھراب ار اھشسرپ
 ».تسا یکی ناشود رھ تیھام
 هدرخ اریز تسا تسرد نیا
 ماجسنا رد لالخا اب یزاوژروب

 ثعاب یرگراک و یتسینومک شبنج
 تسا یعنام و شبنج نیا یگدنکارپ
 تسینومک بزح داجیا رد یساسا

 ثعاب بزح نیا دوجو مدع و
 و ناشکتمحز شبنج یگدنکارپ
 روشک رد یقرتم ناھاوخیدازآ
 .تسام

 قیفر نیا راتفگ رد یتاکن لاح نیع رد
 ھب ار اھنآ دیاب ھک تسا رگراک زیزع
 رارق یبایزرا دروم و درک لیلحت تقد
 .داد
 ھس یاراد الاح نیمھ ام« :دیوگیم وا

 و میتسھ تسینومک بزح راھچ
 و دنراد یربھر ھیعاد ناشھمھ
 ناشدوخ رود ار یدادعت مھ ناشھمھ
 و اھهورگ نآ رب هوالع .دناهدرک عمج
 دنلاعف ھک دنتسھ یددعتم یاھنامزاس
 رگید ترابع ھب .پچ ھصرع رد
 حرطم یروج نیا ار لاؤس یتسیاب
 یلیخ لاؤس حرط دوخ نوچ .درک
 .تسا ھلأسم
 نیا ھعومجم زا دوشیم روطچ
 رگیدمھ زا یادج ھک یمیظع یاھورین
 مادک رھ ھک - ددعتم یاھنوتس - دنتسھ
 دوشیم روطچ ،دنراد یربھر ھیعاد
 کی رد و مینکب ادج یئادج زا ار اھنیا

 یتح .مینکب مجسنم ار اھنا دحاو ھکبش
 ».ار هدوت بزح زا یئاھشخب

 دروم رد .بیت رت چیھ ھب :ام باوج
 نینل ،یتسینومک شبنج رد تدحو
 دنکیم حرطم ار یماع و تسرد رایعم
 .تسا قداص زین ام طیارش یارب ھک
 میوش دحتم ھک نآ زا شیپ« :دیوگیم وا
 روط ھب ادتبا میوش دحتم ھک نآ یارب و
 یلصاف طخ تسا مزال حیرص و عطق
 – درک دیاب ھچ( »میھد رارق دوخ نیب
 )داقتنا یدازآ و مسیتامگد – لوا لصف
 طیارش ھب ماع رایعم نیا اب ام لاح
 دروخرب ناریا یتسینومک شبنج هژیو
 ناریا رد یتسینومک بازحا .مینکیم
 ،ناریا تسینومک بزح زا دنترابع
 ،مسیئوئام – ناریا تسینومک بزح
 ،ناریا یرگراک تسینومک بزح
 - ناریا یرگراک تسینومک بزح
 .ناریا ناربجنر بزح .تسیتمکح
 داحتا لیبق زا یتسینومک یاھ نامزاس
 نایئادف نامزاس ،تسینومک نایئادف
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 یاھ نامزاس ماسقا و عاونا و تیلقا
  .یتسیکستورت
 راک بزح و ناربجنر بزح دوشیم ایآ
 نیلاتسا رادفرط ھک )نافوت( ناریا
 نیلاتسا دض یاھنامزاس اب ار دنتسھ
 و اھ تسیکستورت لثم
 بازحا لثم یفخم یاھتسیکستورت
 ،یتسیتمکح یرگراک تسینومک
 لثم ییاھنامزاس ایآ ؟درک مجسنم
 لصاف طخ ھک ناربجنر بزح و تیلقا
 بزح اب دوشیم ار دنراد مسیئوئام اب
 مجسنم مسیئوئام – ناریا تسینومک
 یوزرآ زا ھک تسا یلیخت نیا .دومن
 دزیخیمرب یتسینومک شبنج تدحو
 ییاھتدحو نینچ .تسین یعقاو یلو
 اھنآ ،دشکیم هدرپ اھلصاف طخ یور
 ھب ار شامشچ ،دنکیم یلام تسام ار
 عقاو ھب ھک یداح یتاقبط هزرابم یور
 حلص و ددنبیم تسا نایرج رد المع و
 .دنکیم داھنشیپ ار یلوصا ریغ یتشآ و
 جراخ رد ھتشذگ لاس جنپ و تسیب رد
 و هورگ یدایز دادعت راب ھس روشک زا

 دندمآ مھ درگ تسینومک و پچ نامزاس
 مھ ھب کیتارپ رد دندرک یعس و
 یاھداضت رثا رب یلو دنوش کیدزن

 دندیشاپ مھ زا راب ھس رھ دوجوم دیدش
 اساسا .دندش رتیوزنم مھ یاهدع و
 لصاح زا یتسینومک شبنج تدحو
 یاھنامزاس و بازحا یربج عمج
 رظن نیا .دیآیمن تسد ھب یتسینومک
 زا جراخ یاھنامزاس زا یضعب ار
 رد و دندرک غیلبت لاس اھ هد یروشک
 تسکش و دندوب لاعف تھج نیا

 تسکش رظن کی رظن نیا .دندروخ
 هدرخ لیخت کی نیا .تسا هدروخ
 ناسآ و لھس ندیسر یارب ییوژروب
 .تسا دوصقم ھب
 مسینومک« دیوگیم یتسرد ھب قیفر
 داجیا یارب تسا یژولوئدیا کی

 ھب مھ زاب لاح نیع رد ».مسیلایسوس
 رد ھک یژولوئدیا نآ « دیوگیم یتسرد
 لامک اب تسا مکاح ام رب  رضاح لاح
 هدرخ یژولوئدیا ھک میوگب دیاب فسأت
 ».تسا یزاوژروب

 یزاوژروب هدرخ ھک مینک لوبق رگا
 ناکما یزاوژروب زا رتشیب راب دص

 شبنج رد کیژولوئدیا ھنخر و ذوفن
 تقو نآ ،دراد یتسینومک و یرگراک
 ات یزاوژروب هدرخ نیا ھک میباییمرد
 نورد رد دنمتردق و محر یب هزادنا ھچ
 شبنج ھیلع یتسینومک شبنج
 زا یکی .تسا هدرک ملع دق یتسینومک
 ھک تسا نیا یدنمتردق نیا یاھروتکاف
 نیرت هدرتسگ ،رگراک ھقبط زا دعب
 ،یداصتقا ظاحل ھب ھعماج راشقا
 ھقبط ھک تسا ،یسایس و یگنھرف
 و هداد رارق هرصاحم رد ار یرگراک
 ھقبط نورد ھب نآ زا یدادعت زور رھ
 یژولوئدیا نیب .دنوشیم باترپ رگراک
 یژولوئدیا و یزاوژروب هدرخ
 دھاوخن رارقرب حلص هاگچیھ یرتلورپ

 زا ریغ حلص نیا یارب شالت .دش
 .تسین یرگید زیچ مسینویزیور
 تسینومک بزح تسا رارق رگا

 تردق اب دیاب ،دوش داجیا نیتسار
 مجسنم یتسایس ،رتالاب کیژولوئدیا
 یب و رتالاب یھدنامزاس تردق و رت
 هدرخ زا رتشیب راب دص یمحر
 .دوش هزرابم نآ ھیلع یزاوژروب
 بزح داجیا و یتسینومک شبنج تدحو
 تاشیارگ زا شبنج لک ھیفصت زا
 یزاوژروب هدرخ کیژولوئدیا
 زا یرایسب دنور نیا رد .درذگیم
 یتسینومک یاھ نامزاس و بازحا
 اھنآ زا یرایسب ،دنوشیم یشالتم
 دادعت ،دندرگیم لاکیدار و کچوک
 دوخ یزاسون نایرج رد اھنآ زا یکدنا
 و یرگراک تازرابم رد تکرش و
 مھ ھب رگراک ھقبط زا وضع شریذپ
 بزح رگید نایب ھب .دندرگیم کیدزن
 تدحو لصاح ناریا تسینومک
 یتسینومک رصانع نیرتھب یکیتکلاید
 ار دوخ نامزاس دنا ھتسناوت ھک تسا
 یهوالعب ،دننک ھیفصت و یزاسون
 یاھ نامزاس زا ھک ییاھ تسینومک
 یناکما و دیما رگید ھکنیا لیلد ھب دوخ
 جراخ ،تسین اھنآ تاجن و حالصا ھب

 یاھھورگ ای و بازحا رگید ھب و هدش
 یهوالعب ،دناھتسویپ لاکیدار

 ییهدشن دساف لاکیدار یاھتسینومک
 یتسینومک شبنج تمدخ رد ً        آدرف ھک
 .دنلاعف
 داجیا یارب اھتسینومک تدحو عقاو رد
 یب هزرابم کی زا تسینومک بزح
 مامت ھیلع ریذپان تشذگ و محر
 مامت و یزاوژروب هدرخ تاشیارگ
 درذگیم نآ قرب و قرز رپ تارھاظت
 زا بازحا زا یضعب نآ یط رد ھک

 یضعب ،دنوشیم وحم یگدنز ھنحص
 عاجترا ھب یخرب ،دندرگیم فیعض
 نایرج رد رگید یضعب و دندنویپیم
 رد و دننکیم دشر دوخ یزاسون
 و یژولوئدیا یعامتجا کیتارپ

 رگراک ھقبط دییأت دروم ناشتسایس
  .دریگیم رارق
 و تخس ،کاندرد ھسورپ تسا نیا

 چیھ ھک تسینومک بزح داجیا ینالوط
 یاھنامزاس ندرک مھرس اب یتبارق
 یارب ناریا تسینومک شبنج هزورما
 .درادن بزح داجیا
 یارب یرگید ھخسن راتفگ نیا رد یلو
 .دوشیم ھئارا تسینومک بزح داجیا

 وا .دمھفیم ھنوگ رگد ار درد اریز
 دوخ زا ار یگتفیشدوخ ام رگا دیوگیم
 ھتشاد مھ کرتشم کیتارپ و میئادزب
 ھجوت .دریگیم تروص تدحو میشاب
 نآ و نامدوخ نورد رد میدرگب« :دینک
 یگتفیشدوخ ،ار لوا نم یاھیگژیو
 ادج نامدوخ زا ار یزاوژروب هدرخ
 بزح رد ھک یمدآ نآ ... مینک
 رد ھک یمدآ نآ اب دیایب تسا ناربجنر
 دحتم مھ اب دنیایب تسا رگراک هار
 .دنریگب ار نارگراک قوقح و دنوشب
 ھک ییاجنآ رد ،نابایخ رد ،کیتارپ رد
 تدحو ھب ام نیبب تقونآ .دوشیم
 میناوتیم تقونآ .میسریمن ای میسریم
 ای مینک داجیا دحاو تسینومک بزح
 ».ھن
 مسیلآودیویدنا ،یزاوژروب هدرخ رد
 نیا رد وا نم و نعرفت . تسیتاذ
 ،تسا یکی ایند یاج ھمھ رد راشقا
 .دراد فعض و تدش طقف
 نیا داصتقا رد ھشیر مسیلآودیویدنا
 اوژروب هدرخ درف کی .دراد راشقا
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 و یداصتقا بوکرس رطخ رد ھشیمھ
 نیا زا .تسا میژر بناج زا یسایس
 ندش باترپ ،وا یارب رتگرزب رطخ
 یاھراشف ھک تسایراتلورپ فرظ رد
 مکاح یزاوژروب یسایس و یداصتقا
 هدرخ درف نیا .تسا نآ ببسم
 و شدوخ تاجن یارب ،اوژروب

 ار ھمھ تسا رضاح شاهداوناخ
 دنزب ریشمش یفرط رھ ھب ،دنک ینابرق
 نیا اذل .دھد تاجن ار دوخ ات
 توافت یگتفیشدوخ اب مسیلآودیویدیا

 یسانشناور ملع .دراد یمیظع
 مسیلآودیویدنا ھب دقتعم یزاوژروب

 ،تسین ھعماج رد یرشق و یتاقبط
 .دراذگیم شوپرس نآ یور
 یدرف ار مسیلآودیویدنا یزاوژروب
 کی یارب .ھتفیش دوخ درف .دنیبیم
 هار نیلوئسم ھک مینک روصت ھظحل
 تسینومک بزح نیلوئسم ،رگراک
 نیلوئسم و تسیئوئام – یرگراک
 ھسلج دص ھک نآ زا سپ هدوت بزح
 یگتفیش دوخ و دنتفر کشزپناور شیپ

 رد مھ اب ھمھ و هدرک ھجلاعم ار دوخ
 .دندرک تکرش زین ناھفصا تارھاضت
 داجیا و اھنآ ندش یکی یارب نیا ایا

 نیا ایآ ؟تسا یفاک تسینومک بزح
 یوریم وت ھک هر نیا ،»هراچ هار«
  ؟تسین دابآ اجک اب.ھب
 عون ود ام روشک یمومع شبنج رد
 مادک رھ ھک دراد دوجو تدحو
 ار دوخ هژیو کیتکات و یژتارتسا
 .دبلطیم
 ھیامرس میژر ھیلع اھورین تدحو
 و رادیاپ ان تدحو کی ،ناریا یراد
 ھب ییھظحل یارب ھک تسا یتابث یب
 رییغت اب دعب ھظحل رد و دیایم دوجو
 .درادیمرب فاکش ،طیارش
 و رگراک ھقبط شبنج نورد تدحو
 تسین یسایس طقف ،یتسینومک شبنج
 ھب .تسا یسایس - کیژولوئدیا ھکلب
 ار تدحو عون ود نیا دیاب لیلد نیمھ
 ،اھنآ نیب یکیتکلاید طباور دوجو اب
 مادک رھ یارب و دومن ادج مھ زا الماک
 رب قبطنمً       اقیقد ھک هژیو هراچ هار

 ،دشاب ھعماج یتاقبط تابسانم تیعقاو
 .درک نیودت
 ھک دوشیم رارکت بترم راتفگ نیا رد
 یسک دیابن یطیارش چیھ تحت و اقلطم
 دیاب .دوش ادج شبزح و نامزاس زا
  .درک هزرابم و دنام اجنآ
 رانک ار شاتیقلطم رگا ار هدیقع نیا
 ،مینک دروخرب یبسن نآ ھب و میراذگب
 تسینومک رھ .تسا تسرد الماک
 و دنامب شنامزاس رد دیاب یلکشتم
 هزرابم تسرد طخ کی تیمکاح یارب
 ،میشخبب تیقلطم نآ ھب رگا یلو .دنک
 لماکت دض و یتسیسکرام دض اقیمع
 .تسا یتسینومک شبنج تفرشیپ و
 طیارش زا یشان یتسینومک شبنج
 ،یزاوژروب و رگراک ھقبط یداصتقا
 یئاج رد .تسین نوگمھ و ھچراپکی
 نابایخ ھب تردق اب ،دوشیم مجسنم
 ،دھدیم رس لاکیدار یاھراعش ،دیآیم
 ار هزرابم و دسریم یبسن یزوریپ ھب

            ُ                    رھ اب رگید ی اج رد .دھدیم ھمتاخ
 ،ددرگیم رت هدنکارپ دنکیم ھک یشالت
 لاعف هزرابم کی نداد ناماس ھب رداق
 اب ،تسین یسایس کیژولوئدیا
 طولخم مسیکستورت و مسیلانویسان
 طیارش نیا رد .دوریم سپاو و دوشیم
 ھب یتسینومک یاھنامزاس زا یضعب
 ات ھتشذگ دوجو اب و دنیارگیم داسف
 رپ یاقفر و هدنورشیپ و ملاس ییهزادنا
 رس رب ار ناشناج ھک یراکادف و شناد
 ھب نانچنآ یلو ،دندرک ادف مسینومک
 دنتلغیم رد مسینوتروپا و مسینویزیور
 ناکما ھن و دنراد یتلاسر ھن رگید ھک
 قلطم تساوخ .یتاجن هار و یزاسون
 تھج یژرنا رپ و ملاس یاقفر زا
 ردھ زا ریغ ،یتالکشت نینچ رد ندنام
 یحور بوکرس ،اقفر نیا یورین نداد
 ندرک یلاخ و ندیشک دنب ھب ،اھنآ
 تفرشیپ و هزرابم ھیحور و یژرنا
 نیا .درادن یرگید ھجیتن چیھ ،اقفر نیا

 تمدخ رد یقلطم تساوخ نینچ
 یتسینومک شبنج فعض و یگدنکارپ
 ھک اجنآ ات ھک مینکیم دیکأت .تسا
 ھک دراد تیفرظ نامزاس نآ و ناوتیم
 داتسیا دیاب دنک لمحت ار یتاقبط هزرابم

 رھ ندوب لصاح یب تروص رد و
 نآ یزاسون رد یششوک رھ و یشالت
 ام .درک کرت ار نآ دیاب ،تالیکشت
 تیعقاو نیا زا یرایسب یاھ ھنومن
 :میراد
 رد یدس ھب اھکیوشنم ھک ینامز .1

 و رگراک ھقبط لماکت و یلاعت هار
 ،دنتشگ مسیرازت ھیلع هزرابم
 و دندرک کرت ار اھنآ اھکیوشلب
 .دیورب دوخ هار ھب امش ،تفگ نینل
 یلو دیلیام ھک یراز نجل رھ ھب
 هار ھب ھک میشاب دازآ مھ ام دیراذگب

 ندش ادج )انعم ھب لقن( .میور دوخ
 یتآ بالقنا اھکیوشنم زا اھکیوشلب
 نینچ رگا .داد تاجن ار ھیسور
 1917 ربتکا رد مھ یبالقنا ،دشیمن
  .تشادیمن دوجو

 ھب بالقنا ھب رادافو یاھرداک .2
 ،دندش ادج هدوت بزح زا یتسرد
 دوجو ھب ار یبالقنا نامزاس
 یخیرات هرود کی یارب و دندروا
 یھاگآ لماکت دنور رد دنتسناوت

 اج رب یتبثم ریثات رگراک ھقبط
  .دنراذگ

 تکرح رد یبالقنا یاھرداک .3
 ناملآ تسینومک بزح ییارقھق

KPD، بزح و دندش ادج نآ زا 
  ناملآ تسینینل تسیسکرام

MLPDیتسیسکرام و یملع ھک ار 
 و رگراک ھقبط تمدخ رد
 ھب ،تسا هداتسیا نآ یھدنامزاس
  .دندروآ دوجو

 رود یاھھتشذگ رد زین قیفر دوخ .4
 کی ھب و هدش ادج هدوت بزح زا

 ھتسویپ یبالقنا یقرتم نامزاس
 .تسا

 ھب زین تیلقا ناییادف نامزاس  .5
 ادج اھکیرچ نامزاس زا یتسرد
 یاھنامزاس زا یکی زورما و دش
  .تسا ناریا بوخ یبالقنا

 رگا .دناهدوب تسرد اھراک نیا ھمھ
 دوجوم دادعت نیمھ ،دشیمن نینچ
 دنتسناوتیمن زین یبالقنا یاھتسینومک
 .دنشاب ھتشاد روضح ناھج رد
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 یبالقنا بلق دیاب ندرک بالقنا یارب
 زا ترفن و ھنیک شتآ دیاب .تشاد
 ام یاھلولس مامت یمدرم دض نیعجترم
 ھب قشع رطع دیاب .دنازوسب ار
 ار ام دوجو مامت شکتمحز یاھهدوت
 ندوب یبالقنا ھمزال نیا .دریگ دوخ رد
 دراو یتقو یلو .تسا ندرک بالقنا و
 لمع میھاوخیم یتقو ،میوشیم نادیم
 شتآ نآ ،قوش و روش نآ دیاب مینک
 ھب ار هدننک شوھدم رطع نآ و هدنزگ
 مسیلایرتام حالس اب ،میراذگب یرانک
 لیلحت ھب مسیسکرام ملع و کیتکلاید
 رب ،میزادرپب دوخ ھعماج زا صخشم
               ِ            تسرد کیتکات و  یژتارتسا نآ یانبم
 شیپ یخیرات نارود و ماگ رھ یارب
 رد ار تاییعقاو نیا .مینک نیودت ور
 اوھ رد تشم طقف و نتفرگن رظن
 ظاحل ھب ار ام نداد راعش و ندنابات
 ار ام .دزاسیم فرحنم کیژولویدیا
 ھب ماهدمآ گنت ھب مسیشاف راشف زا ھک
 یتشآ و حلص ،یمھ اب ھمھ و تاشامم
 نیا و .دناشکیم کیژولوئدیا

 ھب ھک تسا یرکفت نیرتکانرطخ
 دراو یدج تامدص یرگراک بالقنا
 رد ھنومن دنچ ھب تسا بوخ .دنکیم
 :مینک ھجوت راتفگ نیا
 یلکشت رھ رد نم« :دیوگیم قیفر نیا
 ھقبط عفانم رد ھک دنکیم اعدا ھک
 ینعی نیا ».موریم دنکیم راک رگراک
 یراج یتاقبط هزرابم ھب نتسب مشچ
 لد و یتسینومک یاھنامزاس نیب

 ھب ھناحول هداس رواب و ندرک شوخ
 تسینومک بزح .دوخ زا اھنآ یاعدا
 ھقبط عفانم رد ھک دنکیم اعدا ناریا
 و اھتسیکستورت .دنکیم راک رگراک
 کی ھک یرگراک تسینومک بزح
 اعدا تسا یفخم یتسیکستورت بزح
 راک رگراک ھقبط عفانم رد دننکیم
 ،اھتسئوئام ،ناربجنر بزح .دننکیم
 هدوت بزح ،)نافوت( ناریا راک بزح
 ھقبط عفانم رد دننکیم اعدا ھمھ ...و
 دنادیمن یسک ھچ .دننکیم راک رگراک
 نیا نورد رد و اھنامزاس نیا نیب ھک
 یژولویدیا نیب لادج اھنامزاس
 یب اب ییاوژروب هدرخ و یرتلورپ

 رد لاح .تسا نایرج رد لماک یمحر
 ؟دش دراو دیاب اھنیا مادک
 ام ھک دناسریم .اھنآ ھمھ ھب میئوگب رگا
 تدش و تیمھا و یتاقبط هزرابم زا ھن
 زا ھن و دوشیم نامرس یزیچ نآ

 ھقبط یارب یھاگآان نیا تارطخ
 رگا یلو .یرگراک شبنجو رگراک
 تحص و دز کحم ار اھنآ دیاب مییوگب
 یاعدا تقو نآ ،دیجنس ار ناشراتفگ
 لطاب ،دراد رارق ھمویگ رد ھک قوف
 .دش دھاوخ
 ظفح ھب قلطم سدقت ھک نیا یارب لاح
 نتفرگ هدیدان و نآ رد ندنام و نامزاس
 یتاقبط داح هزرابم ھب نداد اھب مک ای و
 ار اھنامزاس و دارفا یتاقبط شیارگ و
 لقن قیفر راتفگ زا میھد ناشن رتھب
 :میروایم یلوق

 ھک مینکب میھاوخیمن لوبق زگ رھ ام«
 یرکف نایرج کی ھب قلعتم ام ناج اقآ
 شدوخ رھم ١٩١٧ زا ھک میتسھ دحاو
 نیب ھک عقوم نامھ .هدز خیرات ھب ار
 داجیا لاکشا اھکیوشنم و اھکیوشلب
 رد يئادج و لاکشا نآ رھاظت ،دشیم
 ».دیماجنا مسینوزیزور ھب تیاھن
 یریگولج یارب ،راتفگ نیا یانبم رب
 اھکیوشلب ،مسینویزیور داجیا زا
 ھب اھکیوشنم رانک رد تسیابیم

 ات دندنامیم بزح کی تروص
 عیاقو یخیرات نایرج یلو .دندیسوپیم
 دشر اب .تساعدا نیا سکعرب الماک
 یتسیمونوکا ،یتسینوتروپا تافارحنا
 و اھکیوشنم رد یتسینویزیور و
 اھکیوشلب ،اھنآ یریذپان حیحصت
 .سکعرب ھن و دندش ،باعشنا ھبروبجم
 میھاوخن دراو ثحب نیا ھب اجنیا رد ام
 لک کی یعامتجا هدیدپ چیھ ھک دش
 شدوخ »یکی« رھ ھکلب تسین دحاو
 ھست وئام قیفر .شدوخ دض مھ و تسا
 ،ھناگود ندش ھناگی :دیوگیم نود
 ھناگی ندش ھناگود .تسا یتسینویزیور
 .تسا یبالقنا
 :دوشیم ھتفگ قوف عضوم ھمادا رد
 هرگنک رد زین تمکح روصنم«
 ھب نارگید و یدتھم هللادبع اب ناشدوخ
 ار اھزیچ مامت اقفر ،تفگ و دز مھ

 .موریم مدوخ و امش یارب مراذگیم
 مینیبیم ینکیم هاگن ھک یتقو زورما
 .درک هابتشا تمکح روصنم ھک
 طخ ھک تفگیم دیاب تمکح روصنم
 رد دنامیم و تسا تسرد نم
 رھ ھب تالیکشت ندناکپ .تالیکشت
 مامت نمشد عفن ھب دشاب ھک یوحن
 ».دوشیم
 روصنم ندمآ زا شیپ ات ھلموک نامزاس
 تسینومک بزح داجیا و تمکح
 یتسینومک نامزاس کی ،ناریا

 روصنم هورگ ندمآ اب .دوب ییهدنمزر
 زا یدادعت ھلاحتسا ماگ ھب ماگ تمکح
 تھج رد تسینومک بزح یاھرداک
 زاغآ یزادنا ھقرفت و مسیکستورت
 نیدنچ نآ زا شیپ ھک ینامزاس .دیدرگ
 باعشنا اب ،تشاد ھگرمشیپ رازھ
 ار بسا 6 تسناوتن تمکح روصنم
 ثاریم نیا زا ھچنآ ییاج ھب اج یارب
 ناتسدرک رد یاقفر .دنک ھیھت دوب هدنام
 .دندوب دھاش
 و ھنابلط حلص یاھتدحو ھجیتن

 .تسا نیمھ ھشیمھ ھناراکشزاس
 ندرک ھضبق هدیا اب تمکح روصنم
 نادیم دراو ،تسینومک بزح یربھر
 مھ یدادعت و دش قفوم مھ یتدم ،دش
 یتقو .داد شرورپ تسیکستورت رداک
 و ندش ناغاد ھب شیاھتسایس مھ
 تسینومک بزح لماک یگدنکارپ
 یارب و درک عمج ار ھنب و راب ،دیماجنا
 ناریا یایراتلورپ ھب “ندش کیدزن“
 رارف ھب اپ روشک زا جراخ تمس رد
 یاھرداک ھک تسا نآ زا دعب .تشاذگ
 دنتسناوت تسینومک بزح تسینومک
 رب و دننک مجسنم ار دوخ یردق
 .دنراذگب محرم ناش یخیرات یاھمخز
 فعض .تفاین ھمتاخ اجنیا ھب راک یلو
 زا یشان ھک تسینومک بزح طرفم
 تمکح روصنم ییاوژروب یژولوئدیا
 ھتشگ داجیا وا برخم یاھتسایس و
 ظفح یارب ار بزح نیا نیلوسم ،دوب
 شزاس ھب دوب هدنام ھچنآ رھ
 دض تسیکستورت .دناشک کیژولوئدیا
 یتشآ و حلص رد لاس یاھلاس نیلاتسا
 مھ رانک نیلاتسا رادفرط تسیسکرام اب
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 ھشتآ ود تسیلانویسان .دندرک شوخ اج
 ھشتآ ود تسیلانویسانرتنا رانک رد
 ریغ .دندینشیم لگ و دنتفگیم لگ اھلاس
 گولاید رتمک ،یکشاوی یاھرغرغ زا

 دروم تاعوضوم دروم رد هدنزاس
 یشان .دشیم رازگرب اھنآ نیب فالتخا
 اھنداد اھب مک و اھیراک شزاس نیا زا
 داقتنا و داقتنا و کیژولویدیا هزرابم ھب
 هزرابم ھک یطیارش رد ،دوخ زا

 بزح ،تفرگ تدش ھعماج رد یتاقبط
 نیا ھب و تشادرب فاکش تسینومک
 رھ ھک دیتلغ رد کانفسا تیعضو
 .دناشکیم قیمع هودنا ھب ار یتسینومک
 بزح رد تمکح روصنم رگا
 گنس نونکا ،دوب هدنام تسینومک
 هدنامن تسینومک بزح گنس یور
 تایح ھب هرود نآ رد یئادج نیا .دوب
 .دیماجنا تسینومک بزح ددجم
 لضعم اب یبالقنا حانج زین هزورما
 نآ ھب رگا ھک تسوربور یرگید
 کاندرد باعشنا ،دنکن دروخرب ھناداقن
 ذوفن مھ نآ و تشاد دھاوخ یرگید
 .تسا حانج نیا رد مسیکستورت

 رد لوق لقن کی ھب میدرگیم رب لاح
 نیا رب مداقتعاً       اعقاو« ھنیمز نیمھ
 رھ اب رگید یاھلکشت اب ھک تسا

  ».دش دحتم دیاب هدش لاکشا زا یلکش
 ناریا تسینومک بزح دنور ینعی نیا
 ،نآ ھب تمکح روصنم دورو ھظحل زا

 دنور ،هدوت بزح یریگ لکش دنور
 تفھ اب یبالقنا نامزاس تدحو
 بزح لیکشت و رگید نامزاس
 و مینک رارکت هرابود ار ناربجنر
 ،کاندرد یاھتسسگ دھاش هرابود
 یاھیگدنکارپ و کاندرد یاھینمشد
 یک .میشاب یرگید کاندرد عیسو
 .میریگب سرد خیرات زا میھاوخیم
 رگراک قیفر نیا ،میدید ھک روط نامھ
 کرتشم کیتارپ رب یاھبناجکی ھیکت
 بزح داجیا هار دس ار لماع ود و دراد
 یگتفیش دوخ دوجو .دنیبیم تسنیومک
 نتشادن و یتسینومک شبنج ناربھر
 .کرتشم کیتارپ
 ،کرتشم کیتارپ ھک ھلأسم نیا
 دروآیم دوجو ھب مھافت و یکیدزن

 کرتشم کیتارپ ھک نیا .تسین یکش
 یکش دھدیم تسد ھب کرتشم ھبرجت
 رد کرتشم کیتارپ رد ھک نیا .تسین
 ناج یاپ ات یراکادف طیارش زا یخرب
 دروآیم هارمھ ھب رگیدمھ یارب ار
 کیتارپ ھجیتن رد .تسین یکش
 تسیرورض رما تدحو یارب کرتشم
 .تسین یفاک ھجو چیھ ھب یلو
 کیتارپ رد اھکیوشلب و اھ کیوشنم
 رد ناشنوخ مسیرازت ھیلع کرتشم
 مھ اب ،تخیمآیم مھ رد نابایخ فک
 ھجنکش تحت و دندشیم ریگتسد
 یتدحو اھنت ھن اھنآ نییب یلو دندرمیم
 یئادج یتسرد ھب ھکلب دشن لصاح
 نینل یربھر ھب مسینومک و دش لصاح
 بزح یاقفر .دمآ نوریب دنلبرس
 و یئادف یاھکیرچ و ناربجنر
 ،هاش ھیلع هزرابم رد اھیاهدوت
 دوجو اب ،دنتشاد کرتشم کیتارپ
 ھجنکش ریز رد رگیدمھ زا عالطا
 ھن اھنآ نیب یلو دندادن ول ار رگیدمھ
 ھکلب دماین دوجو ھب یتدحو چیھ اھنت
 و .دش رتقیمع و رتشیب اھھلصاف
 .ھسورپ نیا زا رایسب یاھھنومن
 راشقا و تاقبط یئادج ناھاوخ ام
 ھچ رھ یدنب بطق ،مھ زا یعامتجا

 رھ نداتسیا و اھنآ رتقیمع و رتفافش
 دوخ یاج رد یعامتجا رشق و ھقبط
  .میتسھ
 تدحو ناھاوخً       اقیمع ام لاح نیع رد
 زا ھک یتسینومک شبنج کیژولوئدیا
 لصاح یتاقبط هزرابم ھسورپ کی
 ناھاوخ ام .میشابیم رین دشاب هدمآ
 تدحو و رگراک ھقبط یتاقبط ماجسنا

 یژولوئدیا کی لوح یتسینومک شبنج
 .میتسھ
 ھب میشاب هدز یزیرگ میلیام ھمتاخ رد
 یفنم رظن و یعقاو ریغ ھطقن کی
  .قیفر
 یاھتسینومک ھب تبسن شراتفگ رد وا

 و ھبناجکی دروخرب روشک زا جراخ
 امش« .دھدیم ناشن ار یرھم زا یلاخ
 یھ و یگدنسیون زیم تشپ دیاھتسشن
 ».دیسیونیم یھ و دیسیونیم

 زا عون ھس روشک زا جراخ رد
 یتسینومک یاھنامزاس و تسینومک
 :دنراد دوجو
 یاھنامزاس ای و اھتسینومک -１

 تھج رد یشالت ھن ھک یتسینومک
 رگراک ھقبط اب کیناگرا دنویپ
 رد یتیلاعف ھن و دننکیم ناریا

 یروشک رگراک ھقبط اب دنویپ تھج
 زا یشخب ھک ،دننکیم یگدنز ھک
 ،دنراد ،تسا یللملانیب یایراتلورپ
 دنسیونیم یھ یتفگ ھک روط ناھ
 .دنسیونیم یھ و
 یاھنامزاس و اھتسینومک  -２

 و رکف ھک دنتسھ یتسینومک
 و ناریا تمس ھب تکرح ناشرکذ
 ناش نھیم رگراک ھقبط اب دنویپ
 ھتسیاش یاھتسینومک نیا .تسا
 یاھدنویپ ھب یتسردان ھب یلو
 .دنھدیم اھب مک یللملانیب
 یاھنامزاس و اھتسینومک -３

 دوجو جراخ رد زین یتسینومک
 ششوک و شالت نیع رد ھک دنراد
 ھقبط اب دنویپ تھج یزور ھنابش
 ششوک و شالت ،ناریا رگراک
 ھقبط ھب تمدخ رد مھ یئالاو
 یگدنز نآ رد ھک یروشک رگراک
 .دنراد ،دننکیم

 کی اب ار ھمھ ھک تس یفاصنا یب اذل
 .مینارب بوچ
 و زیزع قیفر زا ام ھمتاخ رد
 ھناعاجش و تیفافش اب ھک یدنمجرا
 دشر ثعاب و دومن حرط ار شاتارظن
 زا اھتسینومک رگید و ام یھاگآ

 و تاقبط هزرابم حطس یگنوگچ
 بزح داجیا دروم رد تاروصت
 میرازگساپس ھنامیمص ،دش تسینومک
 زا ار ام قیفر نیا ھک میراودیما و
 ثداوح زا دوخ تمیقیذ تاعالطا
 و یتاقبط هزرابم حطس و ناریا
 بیصن یب یتاقبط یاھدروخرب
 یاقفر ھمھ و وا یارب .دراذگن
 تقفوم و یتمالس یوزرآ تسینومک
  .میراد
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 دروم رد رگراک قیفر کی رظن
 ۵٧ زا دعب یرگراک شبنج تیعضو«
 
 یزاوژروب یاھ دروآ تسد زا یکی
 ی یاتدوک دعب رد میسلاد ویف اب ماگمھ
 دیدش بوکرس٣٢ دادرم ٢٨ نیگنن

 نیا رد تسا ناریا یرگراک شبنج
 نتشادرب نایم زا دھاش ام نارود
 یرگراک یاھ ھیداحتاو اھ اکیدنس
 لاعف نارازھ نتخادنا نادنزبو میتسھ
 نیا اب یلمع ھطبار رد ھک یرگراک
 نیا دندوب اھ ھیداحتاو اھاکیدنس
 و بونج قطانم رد تیعضو
 رد نآ شیالاپو تفن عیانص اتدمع
 عومجم ردؤ ھیدیما و زاوھا. نادابآ
  رگید قطانم زا یرایسب زا قطانم نیا

  تشاد یرتشیب تدحو تدش
 شبنج مک مک۴٠ یاھلاس لیاوا رد
 عیانص نارگراک نایم رد یرگراک
 مغریلعو ھتفرگ یا هزات جوا نوگانوگ
 یاھ ھیداحتا یبزح یاھ لکشت دوجو
 دوجوب مک مک تلود لرتنک تحت درز
 ی ور شیپ رصانع ھتبلا ھک دنیآیم
 بوکرس زا لبق زا هدنام زاب شبنج

 ات درز یاھ ھیداحتا نیارد دادرم٢٨
 ات ھک دنباییم تیلاعف تصرف یدودح
 و نیلاعف لفاحم داجیا رد ینیعم دح
 یا هراپ لیبق زا یاھدروآ تسد
 و قوقح شیازفا یارب تاباصتعا
 یاھ ھمیب رد نارگراک نتفریذپ
 یاھ تیقفوم نآ شرتسگ و یعامتجا

 نیع ردؤ دنروایم تسدب یریگمشچ
 صوصخبو شبنج بوکرس لاح
 لاس ات نانچمھ نآ پچ رصانع

 یشان ھک.... دراد ھمادا تدشب۵٧
 ھھد طساوا رد ام تسایس نیازا

 دشرو یکیرچ شبنج دوجوب دھاش۴٠
 نامزاس زا یرگید لاکشا ھجوت لباق
 بوکرسو یریگتسدو یتسینومک یاھ
 یزاوژروب تیمکاح یوس زا اھنآ دیدش
 نارود هدش فیعضت یدودح ات یلادویف

 ۵٧ رد نآ تایح نایاپ ات ھک میتسھ هاش
 یرگراک شبنج زاغآ....... دراد ھمادا
 جارختساو تفن عیانص رد هژیوب.
 شقنو یمیشورتپ و شیالاپ و زاگو
 هاش میژر ینوگن رس رد نآ میظع
 رد یدیدج زاس خیرات کرحت زا ناشن

 ناریا رد یتسینومک یرگراک شبنج
 میظع دشر نایم نیا رد تشاد
 دوخ یا هژورپ نارگراک تازرابم
 تازرابم تیمامت رگید یتیاکح
 یرگراک نیون شبنج یسایس یتاقبط
 .... تسناریا رد
 »یمالسا بالقنا« یزوریپاب ھک
 میظع تاھابتشاو ینیمخ تسدب
 زا یمیظع شخب کیژارتساو
 شبنج بوکرس اب هارمھ پچ یاھورین
 شبنج ی هدنام زاب ھنافساتم یتسینومک
 یرسارس یاھ ھیداحتاو یرگراک
 طسوت هدمآ دوجوب هزات یاھاکیدنسو
 دوریم نایم زا یمالسا تیمکاح
 یاھ نمجناو یمالسا یاھاروشو
 ادخ تھج رد یمالسا یا ھناخراک
 یقاب ھچنآ نتشادرب نایمزاو یرگراک
 فرطزا یرگراک شبنج زا هدنام
 رد..... دیآیم دوجوب یمالسا تیمکاح
 شبنج مان تحت ام ھچنآ ینونک طیارش
 زا یادج ھجو چیھ ھب میراد یرگراک
 یرگراک شبنج ی ھچخیرات نیا
 شخب ھفقوب شالت مغریلع .... دشابیمن
 ماسقا و عاوناو یرگراک میظع یاھ
 یاھ ھصرع رد تازرابمو تاباصتعا
 ھنافساتم یتعنص .. یدیلوت نوگانوگ
 دقاف یرکفو یدی نارگ راک نانچمھ
 دوخ دازآ یاھاکیدنسو اھ ھیداحتا
 ی اھ ھکبش نیا داجیا نانچمھ و دنتسھ

 شبنج نداد دنویپ یارب یرورض
 یتسینومک یاھ لکشت ھب یرگراک
 ی رسارس تسینومک بزح داجیاو
 روتسد رد نانچمھ و ھتفاین ناکما
 تسا یرگراک شبنج راک تیولواو
 شبنج شقن ھب ناوتیم اجنیا رد....
 رد ناگتسشنزابو یدی یرکف نارگراک
 نالک رگیدو نارھت یاھ نابایخ فک
 یپ اھاتسور و اھ رھش یتحو اھ رھش
 تآ زرابم رازراکرد تفایرد و درب
 راکو ناوت دح ھچ ات ناریا ی ایراتلورپ
 نایم نیا رد میدھاش ھچنآ دنراد ییآ
 اب عون نیا زا یلفاحمو یمومع عمجم

 پچ رصانع زا یا هراپ یوس زا ھکنیا
 ھب ھتسباو یاھ تسیمونوکا و
 مزال دنویپ داجیاب رداق...ک..ک..ح
 شبنجو نارگراک نایم ھیرورضو
 تسینومک بزح داجیا یارب یتسینومک
 ردً       اتدمع اھنآ دنا هدشن یرسارس دحاو
 هاگ ھگ. یتشیعمو یھافر یاھ ھصرع
 طیارشرد ھتبلا دنلاعف یسایس شیبومک
 نابایخ ھب یتینما وج راوشد تیاغب
 تابلاطم نیلاعف زا یریثک عمج ندروآ

 ی ھطقن نارگراک یتشیعمو یھافر
 نیارد یلو تسیا ھجوت لباقو تبثم
 هرگ ھب زگرھ نآ دیفم تیلاعف لاس دنچ
 زاو نارگراک یتاقبط تازرابم ندز
 یرگراک ناربھر شرورپ نایم نیا
 نانچمھ و دنا هدیزاین تسد یتسینومک
 دوخ ی هریاد درگادرگ رد تاکرح نیا

 روآدای تسا بلاجو دنخرچیم ھتخاس
 ھیضق یاجنیا ات زین تیمکاح میوش
 یاھتکرح نیا نیلاعف زا یناوارف دادعت

 ھقیثو اب یتدم زا سپو ریگتسد ینابایخ
 نیا رد ار یرگید دادعت سپس. دازآ

 زگرھ یلو دنکیم ریگتسد ھخرچ
 نیا ندرک عمقو علق یارب ییاھن میمصت

 ظاحلب یعونب ییوگ وت ھتشادن تکرح
 زا یریگ شیپ رد دوخ یلک تسایس
 یرگراک یتسارب شبنج کی
 یرادرب هرھب موادم روطب یتسینومک
 یاھتکرح نیا زا لاح نیع رد دنکیم
 و یلخاد یسایس عماجم رد ینابایخ
 » یدازا« دوجو تابثا یارب یجراخ
 هدافتسا رثکا دح ادناگاپورپ زا ناریا رد
 ....... دربیم ار
 رصتخم حیضوت رد مشاب ھتسناوت دیما
 هدش قفوم رظن دروم عوضوم دیفم.
 »مشاب
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 تسا هدش رشتنم ١۴٠٠ رذآ ٢٨ رد هدش زورب یتسینومک رشن تیاس رد قوف ھلاقم زا یشخب
 

 
 
 
 
 

 !یوش دحتم ناھج یایراتلورپ
 

 !دیوش دحتم یقرتم ناھاوخیدازآ و ناشکتمحز ،ایراتلورپ
 

 !میھد نامزاس رگراک ھقبط اب یتسینومک شبنج دنویپ رد ار ناریا نیتسار تسینومک بزح
 

مینک اشفا ار مسیکستورت و مسینویزیور ،ناریا نیتسار تسینومک بزح داجیا تھج رد  
 

میئادزب دوخ فوفص زا ار یزاوژروب هدرخ یراکلغد  
 

 


